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A bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének 
megszervezéséről és azok tartalmáról szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

Irányelvre irányuló javaslat (COM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Adina-Ioana Vălean

Módosítás: 28
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) Az ítélethozatal szerinti tagállamot kell 
az adatok birtokosának tekinteni, és ez a 
tagállam felelős a bűnügyi 
nyilvántartásában szereplő információk 
helytállóságáért és frissítéséért.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Genowefa Grabowska

Módosítás: 29
(10) preambulumbekezdés

(10) Az e kerethatározat végrehajtásához 
használt személyes adatokat a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 

(10) Az e kerethatározat végrehajtásához 
használt személyes adatokat a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
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igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről 
szóló XXX kerethatározat rendelkezéseinek 
megfelelően védik. E kerethatározat 
magában foglalja továbbá a bűnügyi 
nyilvántartásban szereplő információk 
cseréjéről szóló, 2005. november 21-i 
határozat rendelkezéseit is, amelyek előírják, 
hogy a megkereső tagállam milyen 
korlátozások mellett használhatja fel a 
kérésére hozzá továbbított információkat. E 
javaslat emellett a büntetőítéletekkel 
kapcsolatos információk állampolgárság 
szerinti tagállam által történő újbóli 
továbbítására vonatkozó szabályok 
előírásával egészíti ki a fentieket. 

igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről 
szóló XXX kerethatározat rendelkezéseinek 
és különösen a kerethatározat 9. cikkében 
említett adatvédelmi alapelveknek
megfelelően védik.. E kerethatározat 
magában foglalja továbbá a bűnügyi 
nyilvántartásban szereplő információk 
cseréjéről szóló, 2005. november 21-i 
határozat rendelkezéseit is, amelyek előírják, 
hogy a megkereső tagállam milyen 
korlátozások mellett használhatja fel a 
kérésére hozzá továbbított információkat. E 
javaslat emellett a büntetőítéletekkel 
kapcsolatos információk állampolgárság 
szerinti tagállam által történő újbóli 
továbbítására vonatkozó szabályok 
előírásával egészíti ki a fentieket. 

Or. en

Indokolás

A tagállamok közötti rendőrségi és igazságügyi együttműködés összefüggésében az adatok 
védelméről szóló kerethatározat, amely ezen aktus esetében lex generalisként alkalmazandó, 
egyelőre még véglegesítés alatt áll; ezért említést kell tenni néhány olyan alapvető 
adatvédelmi elvről, amelyeket a jelen kerethatározat alkalmazási körében  adatgyűjtés, -
feldolgozás és -továbbítás során tiszteletben kell tartani.

Módosítás, előterjesztette: Genowefa Grabowska

Módosítás: 30
(12a) preambulumbekezdés (új)

(12a) A büntetőítéletekről szóló 
információk cseréjének és áramlásának 
javítása jelentősen növelheti az uniós szintű 
igazságügyi és rendőrségi együttműködést, 
de ezt az erőfeszítést akadályozhatja, ha 
elmarad a büntetőeljárások során a 
gyanúsítottakra és vádlottakra valamennyi 
tagállamban érvényes, egységes alapvető 
eljárási garanciák gyors jóváhagyása.

Or. en
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Indokolás

A Tanács 2004 óta halogatja a büntetőeljárások gyanúsítottjaira és vádlottjaira vonatkozó
eljárási garanciákról szóló kerethatározat elfogadását, és ez a késedelem jelentősen 
hátráltathatja az igazságügyi és rendőri együttműködés fejlődését különösen az alkotmányos 
intézkedések konfliktusa révén nemzetei szinten.

Módosítás, előterjesztette: Adina-Ioana Vălean

Módosítás: 31
2. cikk a) pont

a) „büntetőítélet”: büntetőbíróság vagy 
közigazgatási hatóság által hozott olyan 
jogerős határozat, mely ellen 
büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező 
bírósághoz jogorvoslat nyújtható be, és 
amely határozat megállapítja egy személy 
bűncselekményben vagy olyan 
cselekményben való bűnösségét, amely a 
nemzeti jog szerint jogellenes, büntetendő 
cselekmény.

a) „büntetőítélet”: büntetőbíróság vagy 
közigazgatási hatóság által hozott olyan 
jogerős határozat, mely ellen 
büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező 
bírósághoz jogorvoslat nyújtható be, és 
amely határozat megállapítja egy személy 
súlyos bűncselekményben való bűnösségét a 
nemzeti jog szerint.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Genowefa Grabowska

Módosítás: 32
9. cikk (-1) bekezdés (új)

(-1) E kerethatározat alkalmazásában a 
személyes adatok feldolgozása és 
továbbítása során legalább az alábbi 
alapelveket tartják tiszteletben:
a) az adatfeldolgozást jogszabály írja elő, és 
az a gyűjtés és/vagy további feldolgozás 
céljaival arányos és azokhoz szükséges
b) adatokkal csak meghatározott, törvényes 
célból lehet foglalkozni, és a további 
feldolgozást ezeknek a céloknak 
megfelelően kell végezni
c) az adatok helytállók és naprakészek
d) a faji vagy etnikai származással, politikai 
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nézetekkel, vallási vagy filozófiai 
meggyőződéssel, párt- vagy szakszervezeti 
tagsággal, szexuális beállítottsággal vagy az 
egészséggel kapcsolatos adatok csak 
rendkívül indokolt esetben, egy adott ügy 
céljából és meghatározott biztosítékok 
figyelembevételével dolgozhatók fel.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Genowefa Grabowska

Módosítás: 33
9. cikk (1) bekezdés

(1) A 7. cikk (1) és (4) bekezdése 
értelmében büntetőeljárás céljaira közölt 
személyes adatokat a megkereső tagállam 
kizárólag azon büntetőeljárás céljára 
használhatja fel, amelyikkel kapcsolatban 
azokat a mellékletben szereplő űrlapon 
kérelmezték.

(1) A 7. cikk (1) és (4) bekezdése 
értelmében büntetőeljárás céljaira közölt 
személyes adatokat a megkereső tagállam a 
(-1) bekezdést tekintetbe véve, és különösen
kizárólag azon büntetőeljárás céljára 
használhatja fel, amelyikkel kapcsolatban 
azokat a mellékletben szereplő űrlapon 
kérelmezték. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Genowefa Grabowska

Módosítás: 34
9. cikk (2) bekezdés

(2) A 7. cikk (1) és (4) bekezdése szerint 
büntetőeljárástól eltérő célokra közölt 
személyes adatokat a megkereső tagállam –
nemzeti jogának megfelelően – kizárólag a
kért célokra használhatja fel, és csak a 
megkeresett tagállam által az űrlapon 
meghatározott korlátokon belül.

(2) A 7. cikk (2) és (4) bekezdése szerint 
büntetőeljárástól eltérő célokra közölt 
személyes adatokat a megkereső tagállam –
nemzeti jogának megfelelően – a (-1) 
bekezdést tekintetbe véve, és különösen 
kizárólag a kért célokra használhatja fel, és 
csak a megkeresett tagállam által az űrlapon 
meghatározott korlátokon belül.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Genowefa Grabowska

Módosítás: 35
9. cikk (3) bekezdés

(3) Az (1) és (2) bekezdés ellenére, a 7. cikk 
(1), (2) és (4) bekezdése alapján továbbított 
személyes adatokat a megkereső tagállam 
felhasználhatja egy, a közbiztonságot 
fenyegető azonnali és komoly veszély 
megelőzésére.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a 7. 
cikk (1), (2) és (4) bekezdése alapján 
továbbított személyes adatokat a megkereső 
tagállam felhasználhatja, amennyiben ez 
egy, a közbiztonságot fenyegető azonnali és 
komoly veszély megelőzésének céljából 
indokolt és azzal arányos; ez esetben a 
megkereső tagállam a veszély 
komolyságára, azonnaliságára, 
indokoltságára és arányosságára vonatkozó 
feltételek teljesüléséről szóló, utólagos 
értesítést küld a megkeresett tagállamnak.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Genowefa Grabowska

Módosítás: 36
9. cikk (4) bekezdés

(4) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy a 7. cikk (3) 
bekezdése értelmében egy harmadik 
országnak továbbított személyes adatokra 
ugyanolyan felhasználási korlátozások 
vonatkozzanak, mint amilyenek e cikk (1), 
(2) és (3) bekezdése alapján a tagállamokra 
vonatkoznak. 

(4) Mindemellett a tagállamok meghozzák a 
szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a 7. 
cikk (3) bekezdése értelmében egy harmadik 
országnak továbbított személyes adatokra 
ugyanolyan felhasználási korlátozások 
vonatkozzanak, mint amilyenek e cikk (1), 
(2) és (3) bekezdése alapján a tagállamokra 
vonatkoznak. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Genowefa Grabowska

Módosítás: 37
9. cikk (5) bekezdés

(5) E cikk nem alkalmazandó az e 
kerethatározat értelmében egy tagállam 
rendelkezésére bocsátott és ugyanebből a 

(5) Az (1)–(4) bekezdés nem alkalmazandó
az e kerethatározat értelmében egy tagállam 
rendelkezésére bocsátott és ugyanebből a 
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tagállamból származó személyes adatokra. tagállamból származó személyes adatokra.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adina-Ioana Vălean

Módosítás: 38
9. cikk (5a) bekezdés (új)

(5a) A tagállamok adatvédelmi hatóságai 
rendszeres tájékoztatást kapnak a személyes 
adatok e kerethatározat szerint folyó 
cseréjéről, ellenőrzik a cserét és e célból 
aktívan együttműködnek egymással.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Genowefa Grabowska

Módosítás: 39
9a. cikk (új)

9a. cikk
Az érintettek jogai

(1) Az érintettet értesítik arról, hogy rá 
vonatkozó személyes adatokat feldolgoznak, 
vagy továbbítanak; e rendelkezés szükség 
esetén elhalasztható annak érdekében, 
hogy ne hátráltassa az adatgyűjtés, -
feldolgozás és/vagy -továbbítás célját.
(2) Az érintettnek joga van ahhoz, hogy 
túlzott késedelem nélkül, olyan nyelven, 
amelyet ért, hozzájusson ahhoz az 
információhoz, hogy milyen adatait 
dolgozzák fel, illetve hogy kijavítsa, vagy 
adott esetben törölje a 9. cikk (-1) 
bekezdésében foglalt alapelvek 
megsértésével feldolgozott adatokat.
(3) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatás 
visszautasítható vagy elhalasztható, 
amennyiben ez a közrend és közbiztonság 
megőrzése, a bűncselekményekkel 
kapcsolatos megelőzés, felderítés, 
nyomozás, valamint bűnüldözés 
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akadályozásának elkerülése, valamint 
harmadik felek jogainak és biztosítékainak 
védelme érdekében szigorúan indokolt.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adina-Ioana Vălean

Módosítás: 40
11. cikk (6) bekezdés

(6) Az (5) bekezdésben említett műszaki 
kiigazításokat a büntetőítéletekkel 
kapcsolatos számítógépes információcsere 
formátumának és részletes szabályainak 
elfogadásától számított legfeljebb három
éven belül alkalmazni kell.

(6) Az (5) bekezdésben említett műszaki 
kiigazításokat a büntetőítéletekkel 
kapcsolatos számítógépes információcsere 
formátumának és részletes szabályainak 
elfogadásától számított legfeljebb egy éven 
belül alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adina-Ioana Vălean

Módosítás: 41
14. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) E kerethatározat nem léphet hatályba 
a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről 
szóló kerethatározat elfogadása előtt.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Kathalijne Maria Buitenweg

Módosítás: 42
16. cikk

Ez a kerethatározat az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 
huszadik napon lép hatályba.

E kerethatározat a büntetőügyekben 
folytatott rendőrségi és igazságügyi 
együttműködés keretében feldolgozott 
személyes adatok védelméről szóló 
kerethatározat hatálybalépésekor lép 
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hatályba.

Or. en


